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جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)

سال هشتم ،شماره  ،3تابستان 7931
صص703-323 :

بررسی نقش عوامل ژئومورفیک در تعیین کاربری اراضی شهری و روند
گسترس فیزیکی شهر با استفاده از نرم افزار ( (G.I.Sمطالعه موردی مهدی
شهر استان سمنان
محمد رضا زند مقدم
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استادیار و عضو هیات علمی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
تاریخ دریافت7931/30/30 :

تاریخ صدور7931/60/4 :

چکیده
با توجه به اهمیت و نقش بسیار باالی مطالعات ژئومورفولوژی دربررسی مطالعات کاربری اراضی وهمچنین گسترش فیزیکی شهرها
ت و نابس اه یناما یی ییی ش لج یره و  ه گر    
ک مش الک ت ت
بسادگی به این موضوع پی خواهیم برد که بدون درنظر گر ع نتف و  لما ژ یفرموئ ککک ککک
یگردید که باعث شکل گیری مسائل فراوانی در این خصوص خواهند شد  .درشهر مهدی شهر نیز به نظر می رسد کاربری هاییی
م 
زمین باتوجه به قیمت و مالکیت زمین تعیین شده است تا عوامل مهم طبیع  یژولوفروموئژ و ی

 ،،، ،،بن ضوم نیمه نیاربا و ثعاب  تاع     

بروز آشفتگی های محسوسی در تعیین کاربری های زمین و در نهایت رشد و توسعه فیزیکی شهر شده است  .در ای وژپ ن ه اب ش    

استفاده از یک روش توصیفی – تحلیلی و عملیات میدانی در ابتدا عوامل مهم در آسيب پذيري شهر و عوامل ژئومرفی هک نآ ک   
عبارتند از :فاصله و حريم از گسل ها  ،عوامل سیل خیز و توسعه فيز يكي شهر و در مرحله بع  د یاس زین ر ریغ لماوع  ط ثوم یعیب ر

   

شامل  :تراكم ساختمانها ،عمر ساختمانها ،تراكم جمعيت شهر ،حريم تأسيسات خطرزاا و فاصلههه آنها ا از كاربريها ييي امدادرس نا ييي و
فضاهاي باز مورد بررسي قرارگرفته اند .سپس با وزن دهي به اليه هاي اط عال اتي فوق و تر يك ب اين اليه ها در محیط  G.I.Sنقشه

بهترین کاربریهای مسکونی  ،حریم گسترس فیزیکی شهر و همچنین محدوده هاي آسيب پ يذ ررر در برابررر ح ثداو
نهایت منجر به ایجاد اولويتهاي مربوط به بهسازي ،نوسازي و مقاوم سازي ساختمانها در این شهرگردیده است.
کلمات کلیدی :عوامل ژئومورفیک ،توسعه شهر ،مهدیشهرG.I.S،

( -1نویسنده مسئول)

خشم صصصصص ک رد ه
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مقدمه
ی از
شناخت مسائل مهم طبیعی وهمچنین نحوه ی عملکرد پدیدهه ه ژ یا ئ  کیفرومو خ او ههه هههه بههه منظوررر برخ رادرو ی ی
ن تفسیررر
مواهب طبیعی یا برای مقابله با عوارض نامطلوب آن باید با مشاهده و تفسیر پدیده ها همراه باشددد .بن یاربا ن ن
درست و تحلیل دقیق و نتایج حاصل از مشاهدات مستلزم داشتن اطالعات الزم و کافی و نحوه ی رخدادها و تاریخ
ی تواننددد
گذشته اینگونه از پدیده هاست .ژئومورفولوژیست ها از جمله دانشمندان علوم زمین هستند که به خوبی می ی
این مهم را بررسی کنند  .نیاکان ما نیز در گذشته در مکان گزینی شهرها و راه ها به تجربه تکیه داشتند  ،ولی امروزه
زندگی ساده آن زمان به زندگی پیچیده ای تبدیل شده است و مردم جهان با پیشرفت فناوری جدید مأنوس شده اند،
در نتیجه وقایع طبیعی که در گذشته مورد مطالعه قرار نمی گرفت اهمیت فوق العاده ای یافته و بی توجهی بههه آنهاا
ن
ط ویژه ه ی زمین ن
ت وجودد ش یار ط ط
خسارت جبران ناپذیری را در آینده به وجود خواهد آورد .سرزمین ای ار ننن بههه علت ت
شناسی و زمین شناختی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .لذا برنامه ریزان و طراحان عمرانی بایستی ع وال هه بررر
شناخت این پدیده ها روابط بین فرآیند های موثر آن را نیز به خوبی بشناسند و راه ها و روش های کنترل فرآیند ها
را در طرح های خود پیشنهاد نمایند  .در غیر اینصورت بایستی پیامد های ناشی از پویایی اینگون زا ه

پدیدهه هاا را

انتظار داشته باشند .پهنه ی گسترده ی کشور مادارای شرایط مورفولوژیک و آب و هوایی مختلفی از شرق تا غرب و
از شمال تا جنوب است که هر یک میتوانند باعث بروز خسارات ها و صدمات جبران ناپذیری  ،بدلیل عدممم تطبیققق
فعالیت های عمرانی با اصول فنی و شهرسازی و استفاده نامناسب از کاربریهای شکل گرفته شهری است گردند  ..و
این مناطق بیش از سایرفضاها در معرض برخورد با پدیده های متفاوتی از جمله فعالیتهای تکنوتیکی حرکات دامنههه
ای و سیالب میباشند .با عنايت به موارد فوق و ضعف كلي كه در فرم شهر ،شبكه معابر ،ش كب ههه ارتب طا ييي و سيستممم
هاي تأسيساتي و خدماتي شهرها و ساخت وسازهاي شهري وجود دارد ،ع وال هه ب اوح زورب ر د ط ث ب ناوتیم یعی دددد ددددددد
موجب مختل نمودن امدادرساني نیز گردد .باتوجه به اينكه ساالنه سرمايه هاي بس اي ررر ز داي ييي در كشوررر هاا صرف ف
ف
ت دارد كههه در تم یما
ن ض رور ت ت
طراحي و مقاوم سازي ابنيه و سازه هاي مختلف در برابر حوادث مي گ در دد بن ياربا ن ن
ت و تلفات ت
ت
برنامه ریزیهای مربوط به کاربری اراضی شهری به اين مقوله مهم توجه گردد تا در موقع بحران خس ارا ت ت
به حداقل ممكن رساند و باتع يي ن كي

سري از معيارها و گنجاندن آن در طرحها و زمينه هاي مختلف شهري به نحو

مطلوبي اين موارد پيش بيني گردد.

این پژوهش از نوع هدف تحقیقاتی کاربردی-توسعه ای اس  و ت یفیصوت نآ شور ثیح     – تحلیل رد .دشابیم ی   
انجام این پژوهش پس از شناخت وضع موجود کاربری اراضی با بهره گیری از مطالعات اسنادی و میدانی به تحلیل
سطوح و فضاهای متناسب با استانداردهای شهری پرداخته شده و با مشخص نمودن فض اد هنیهب یاها د ار مزال یا ه   

در محیط نرم افزار  G.I.Sقرار داده و نقشه وضع موجود تهیه و سپس با توجه به همین وضع موجود ک و اه یربرا
بهترین فضاها جهت رشد و توسعه بخصوص در بخش مسکونی در غالب نقشه ارایه شده است.
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پیشینه
مطالعه ژئومورف يكي می تواند به شناسایی کلیه تنگاهای ژئومورف كي

مانند فرآیند های دامنه ای  ،سیالبی  ،تکن کیتو ی ی
ی

ی فعاللل تکنوتی ککک
کمک کند  ،تا دهه  1970از روش های سنتی در این مطالعات استفاده می شد.،به ویژهه در ن حاو ی ی
مانند زالندنو قسمت های آفریقا و نواحی دیگر قسمت اعظم این کار قدیمی و تقریبًاًا منحصر به فرد به فرضیه هاا و
مشاهده های در مورد رابطه بین شکل سطح وقایع تکتونیکی بود ،اما امروزه توجیه زمین شکل بههه عن او ننن ش خا ص ص
ص
فعالیت تکنوتیکی در کارهای جدید به کارگرفته می شود ولیکن تاکید در ساخت زمین شکل های کوچکتر ،مفصللل
تر و بعضی اوقات پیچیده در رابطه با آنهاست .مطالعات مفصل ژئومورفولوریک از حرکات و احتما ًالًال جریاننن اخیررر
ت .مثًال ًالًالًال کلررر و
ی ف هار ممم آورده است ت
ت ش دهاو ی ی
ی است ت
در امتداد گسلهایی که شاهد مستقیم واکنش شرایط تنش داخلی ی
همکاران در سال  1994در منطقه گسل سن آتدر باس در جنوب تپه های ایندیو ،دره کوچ ککک کالیفرنیاا از رودهای ی
ی
ی فش در ه ه و
اسیر و رودهای منحرف منقطع  ،دارای فرو رفتگی وسیع و کم عمق  ،رشته های خرد شدهه  ،رشتههه های ی
پرتگاه های گسلی گزارش های کاملی را ارائه نموده اند(.وزيري  - 388 1 -ص ) 11

در کشور ما نیز بسیاری از متخصصین سعی و تالش فراوان ات دنا هتشاد ی و ترورض دنناوتب     

اهمی تعلاطم ت   

ژئومورفولوژی را در عرصه های مختلف کاربری اراضی و برنامه رزی شهری ارائه نمایند یاقآ .ی دیمحلادبع رتکد     
رجایی استاد دانشگاه تبریز در دو جلد کتاب تحت عن براک ناو ر موئژ د و لوفر و رد یژ

تیریدم و نیمزرس شیامآ       

محیط و همچنین ژئومورفولوژی کاربردی در برنامه ریزی و عمران ناحیه ای ک لاس رد ه   

 1373ب رشن یراکمه ا    

قومس به چاپ رساند به اهمیت این موضوع اشاره نموده اند.دکتر محمد رض رغصا ا ی  مدقم  در هس

دلج

باتک

     

جغرافیای طبیعی شهر که در سال 7 37 1با همکاری نشر مسعی به چاپ رساند نیز به اهمی ضوم نیا ت و هتخادرپ ع     
است ،همچنین دکتر ابراهیم مقیمی استاد دانشگاه تهران نیز با کت وئؤژ ناونع تحت یبا م فرو و ک یرهش یژول ه رد        
سال 388 1با همکاری موسسه انتشارات دانشگاه تهران به چ یاهدنیآرف و لاکشا تیمها و ثحب هب دناسر پا        
ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری پرداخته است.همچنین بسیاری دیگر ازمتخصصین مربوطه ت تتا کن و یعس نو
تالش فراوانی را در این خصوص و در غالب مقاالت،سخنرانی ها و کارگاههای علمی داش شیامه نیتسخن.دنا هت    
ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین که به هم  دازآ هاگشناد شالت و ت ا نارهت دحاو یمالس       
مرکزی در سال  7 38 1برگزار گردید و نخستین همایش ملی ژئومورولوژی جایگاه انسان ساکن سیاره زمین نی هک ز   
در سال  91 31با همت انجمن ژئومورفولوژی ایرانی در دانشگاه تهران برگزار گردید همه و هم یاتسار یمه رد ه    
اهمیت ویژه مطالعات ژئومورفولوژی در کاربری ها،برنامه ریزی ها،مطالعات آمایشی و برنامه ربزی ه یا هقطنم یا   
صورت گرفت.
منطقه مورد مطالعه
شهرستان مهدیشهر از شهرستان های جدید استان است که درسال  1386از شهرستان سمنان جدا گردید و در همین ن
ن
سال با مساحت  51 91کیلومتر مربع و جمعیت  21273نفر در دامنه جنوبی سلسلههه جباللل البرززز واقععع گردیدهه و از
شمال به استان مازندران و از سوی جنوب به شهرستان سمنان و از شرق به شهرستانهای دامغان و سمنان و از غرب
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ل
به استان تهران محدود شده است .حداقل طول شرقی جغرافیایی شهرستان مهدیشهر  53درجه و  6دقیقههه و حد قا ل ل
عرض شمالی جغرافیایی  35درجه و  37دقیقه قرار داشته و ارتفاع ایستگاه هواشناسی مرکز شهرستان از سطح دریاا
یو
ش مرکزی ی
 00 16متر میباشد .شهرستان مهدیشهر دارای سه شهر مهدیشهر  ،شهمیرزاد  ،درج یز ننن و دارای دو بخش ش
شهمیرزاد و دارای سه دهستان درجزین  ،پشتکوه و چاشم است.

نقشه شماره  1طرح توسعه وعمران طرح جامع شهر مهديشهر
منبع :مهندسين مشاور طرح معماري محيط91 31

جدول شماره  1وسعت ،جمعیت و تراکم خالص مهدیشهر
حوزه

جمعیت

مساحت خالص مسکونی (هکتار)

تراکم خالص (نفر در هکتار)

1

3437

06/5

56

2

3 269

93

69

3

365 9

76 /5

126

4

51 92

57 /2

52

5

2560

224 /5

11

جمع

21006

457 /8

46

تحلیلی بر مناطق مخاطره آمیز شهر مورد مطالعه:
با توجه به آسیب پذیری مناطق شهر و به ویژه باف وسرف ت د و ه رتسگ د ا یگ ی ینمیا مدع و تفاب ن رایسب ی زا      

  

ساختمانهای این محدوده ضرورت دارد تا با برنامه ریزی در مواقع حادثه یا برنامه ریزی صحیح در مدیریت بح نار
بتوان میزان خسارت ها و تلفات ناشی از این بالیای طبیعی را به حداقل ممک اد شهاک ن د و  .همانرب تهج دیاب      
ریزی آتی ابتدا محدوده ها و محله هایی که دارای آسیب پذیری باالتر می باشند شناسایی شده تا از این طریق بتوان
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جهت افزایش تراکم مناطق مختلف با اهداف افزایش ایمنی شهر و ک نآ یریذپ بیسآ شها

 تامیمصت م یرترثو      

اتخاذ نمود .مهمترین وظیفه سازمان یا تشکیالت مدیریت بحران مربوط به بحث برنامه ریزی و س ماجنا و یهدناما   
تحقیق در این زمینه ها و بویژه درخصوص عوامل طبیعی می باشد که متأسفانه باتوجه به دالیل مختلف ای دحاو ن   
در شهرداری محدوده مورد مطالعه وجود ندارد .منطقه مورد مطالعه یکی از مناطق مستعد بالیای طبیعی می باشد که
از طرفی به علت شیب منطقه ،وجود گسل هایی با پتانسیل باال ،داشتن رودخانه خطر آفرین است ک داجیا ناکما ه    
سیالب و جریان های روان آب در آن دیده می شود نوع خاص بافت زمین شناسی و پهنه بندی منطق یفرط زا و ه   
دیگر احداث جاده کمربندی که یکی از جاده های حائز اهمیت این شهرستان تلقی می گ در د شرتسگ نینچمه و     
فیزیکی شهر به سمت شمال شرقی ،احداث ش کره

م گرزب یاه س  ینوک و یاهانگنت ییاسانش ترورض هریغ          

ژئومورفولو يژ تهدید کننده منطقه را مشخص می نماید .ضرورت ترک مراکز و پهنه هایی که مسائل زم یسانش نی   
در آنجا وجود دارد یکی از مسائل قابل بحث در این زمینه می باشد .که در ذیل به آن پرداخته می شود.
گسل ها :
قرارگیری شهر مهدیشهر در امتداد رشته کوه البرز موجب قرارگیری شهر در مسیر عبور گسل البرز نی .تسا هدش ز    
حریم قرارگیری شهر در اطراف گسل بر اساس استانداردهای سازمان مسکن و شهرسازی به این شکل می باشد که
حریم در زمان وقوع زمین لرزه دراطراف گسل بین  003الی  700متر بوده و پهنه ویرانی آن در اط لسگ طخ فار    
 1500متر می باشد در این خط احتمال ویرانی کامل وجود دارد که البت ات ه     5کیل  ناکما زین رتمو ا زف ا ضرع شی

    

محتمل می باشد که این امر منجر به کاهش شدت عوامل طبیعی نسبت به منبع آن و در لحظات اولیه بوده ولی مدت
زمان و دفعات آن بیشتر می باشد که بسته به زمان خسارتها برای آن نواحی بیش  نامزاس( دش دهاوخ رت م و نکس    
شهرسازی  ) 35 : 1381 ،همانطور که در نقشه شماره  2مشاهده می ش لسگ دوجو هب هجوتاب دو ههههه ههههههای موج رد دو
نزدیکی شهر سمنان ،هرچه به سمت شرق شهر پیش برویم شدت اولی عیبط لماوع ه ی در وب نکمم لقادح ده و     
بخشهایی از شهر حتی خارج از شعاع محتمل  5کیلومتری این عوامل خواهد بود)HTTP.WWW.HCC.ORG.IR(.

نقشه شماره  2گسل محدوده شهر مهدیشهر
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نقشه شماره  3حریم گسل درشهر مهدیشهر

شبکه خطوط انرژی و کاربری های خطرزا
شبکه های انتقال برق ،گاز که از داخل شهر عبور کرده مراکز پخش فرآورده های نفتی همانند پمپهای گاز و بنزین ،
متانول و  ...از عمده ترین کاربری های خطرزا هستند که هنگام وقوع عوامل طبیعی به علت رانش و ل زغ ششش پوستههه
های زمین احتمال ترکیدگی خطر را افزایش می دهد .همچنین به موجب تخریب ساختمانی مراکز نگهداری و پخش
ل
ت و ساززز قابل ل
ی س خا ت ت
و ارائه خدمات سوختی انفجار و آتش سوزی در صورت عدم رعایت حریم و اس اهدرادنات ی ی
ی
پیش بینی خواهد بود .شبکه انتقال نیرو در شهر مورد مطالعه عبور نکرده فلذا این مورد از کاربری خطرزا حذف می ی
ب کش دی هه
گردد .شبکه انتقال گار مهمترین کاربریهای خطرزا در شهر مورد مطالعه است که در امتداد شمال بههه جنوب ب
ی
شده است همچنین وجود پمپ های بنزین و گاز و تاسیسات شهری و ت کار ممم جمعیتتت بافتتت فرس دو ه ه بههه دلیلی ی
وجود گوچه های تنگ جهت خدمات رسانی و  ...است که بایستی حداقل تا شعاع  003متر برای خطوط انتقال برق
پ گاززز و
(بابایی  1385ص  750 ) 20متر برای خطوط انتقال گاز  ،و  003متر برای کاربری های خطرزا همانند پمپ پ
بنزین  ،خالی از سکنه در نظر گرفته شود و مجوز ساخت مراکز تجاری آموزشی و مسکونی و  ...داده نشود.

بررسی نقش عوامل ژئومورفیک در تعیین کاربری313 ...

نقشه شماره  4حریم کاربریهای خطرزا(تاسیسات شهری) در شهر مهدیشهر

نقشه شماره  5حریم کاربریهای خطرزا(حریم خط انتقال گاز) در شهر مهدیشهر

تراکم ساختمان
تراکم در ادبیات برنامه یزی شهری و شهرسازی مفاهیم متعددی را در بر می گیرد که متداول ترین آن به ش ریز حر   
است .تراکم کلی مسکونی یک ابزار اندازه گیری است که برای سنجش در مقیاس کلی در ش .دوش یم هدافتسا ره     
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بنابر تعریف تراکم کلی مسکونی حاصل تقسیم کل جمعیت شهر بر سطح س رد .تسا نآ هدش هتخا ،فیرعت نیا      
سطح مود محاسبه شامل کلیه اراضی با کاربری های مختلف می باشد .لیکن در محاسبات مزبور سطح اراضی ساخته
شده و کشاورزی لحاظ نمی شود تراکم ساختمان ها ناشی از تراکم جمعیت در هر منطقه می باشد .میزان آس رد بی
مناطق با تراکم ساختمانی باال به علت ازدحام جمعیتی ،فضای بازکم تخریب های ناشی از زمین لرزه  ،عدم دسترسی
به راههای مناسب سختی در امداد رسانی و  ...افزایش می یابد .بنابراین در برنامه ریزی های بلند مدت شهری انجام
شده مالک باید ساخت و ساز دور از نواحی و با حریم مناطق عوامل طبیعی ق گ ار یی یییرد و ش هنارس شیازفا هب بی     
فضاهای باز اعم از مراکز تفریحی مانند پارک ها و  ...باتوجه به میزان تراکم ساختمانی اقدام گردد .من مکارت اب قطا    
کمتر ساختمانی  ،زمینهای بایر مناسب برای ساخت و ساز با رعایت شروط فوق الذکر در ای روم هعلاطم ن د دیکات      
موکد گردیده است (.نقشه شماره )4-5

نقشه شماره  5پراکنش ساختمانها در مهدی شهر

مراکز امداد رسانی:
مراکز امدادرسانی بر حسب نوع وظایف تعریف شده در لحظات ابتدایی وقوع و زمانهای پس از وقوع ش هقبط لما   
ای از سازمان ها از جمله پلیس ،آتش نشانی ،هالل احمر ،مراکز بهداشتی درمانی ،بیمارستانها ،اورزانسها ،ش اهیرادره
و ...می شود .در لحظات ابتدایی وقوع اولویت با مراکز خدمات اورژانس می باشد زیرا تقاضا به عل یالاب نازیم ت    
آسیب ها تا  24الی  48ساعت مسیر صعودی خواهد داشت .پس از آن سایر مراکز امدادرسانی همانند ه ،رمحا لال   
پلیس وارد عرصه خواهند شد .مراکز آتش نشانی نیز از لحظه آغاز درگیر کمک و امداد خواهد بود .بنابراین نزدیکی

بررسی نقش عوامل ژئومورفیک در تعیین کاربری15 3 ...

و تعداد و پراکندگی مراکز مذکور با توجه به شهرسازی انجام شده موجود و برنامه ریزی های انجام شده برای آینده
باید نزدیک به مناطق پر تراکم که در حریم گسلها واقع شده اند باشد .تا در سریعترین زمان ممکن نس ادما هب تب د    
رسانی اقدام و میزان تلفات پس از وقوع کاهش یابد .شهر مهدیشهر به لحاظ تعد ادما زکارم دا د هزوح رد یناسر       
درمان و نجات باتوجه به جمعیت موجود نزدیک به استانداردها می باشد .ولی به لح و نازیم ظا

   

ب تامدخ عون ا

توجه به حجم مراجعات پس از وقوع شرایط مناسبی ندارد .هرچند در این مطالعه بیشتر به زمان امدادرس مک و ینا   
کردن فاصله این مراکز تا مناطق آسیب پذیری توجه شده است.

نقشه شماره  6مراکز امداد رسانی در شهر مهدیشهر

معابر شهری (راههای دسترسی):
در اکثر شهرهای کشور از جمله شهر مهدیشهر به دالیل مختلفی چون وجود بافت های فرسوده در بخش ،رهش زا ی   
نبود دید کارشناسی درتوسعه آتی شهر از گذشته و استانداردهای الزم در ساخت معابر شهری رعایت نشد .تسا ه

  

الجرم در این مطالعه معابر ساخته شده در نواحی نوساز شهری با عمر کمتر از  15سال را به نزدیک به استانداردهای
شهرسازی مفروض داشته و معابر با عرض  6متر را شاخص مناسب جه یعت ت ی هار ریثأت نازیم ن های      دسترسی
درآمد و رفت لحظات وقوع پس از وقوع زمین لرزه در نظر می گیریم در این مطالعه بیشتر راههای پ و تفر ر
شهری در محاسبات طولی و عرضی معابر شهری دخالت داده شده اند.

دمآ    
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نقشه شماره  7معابر شهری در شهر مهدیشهر

کاربری اراضی
از آنجایی که عوامل طبیعی در زمان کوتاه و لحظه ای به وقوع می پیوندد  یتاعاس یط نیاربانب  ا ور ز ز نازیم هک       
مراجعات به سمت نواحی مرکزی شهر که عمدتًاًا اداری و تجاری می باشد .بیشتر م و دشاب ی

یاهتکرش تلع هب      

روانی در زمان وقوع و پس از وقوع عوامل طبیعی آسیب پذیری را در این مناطق افزایش می دهد .همچنین در این
لحظات وجود کاربری های بایر ،فضاهای باز  ،پارک ها و  ...که نزدیک به نواحی مرکزی باشند .نقش مشیتی را ایفا
خواهد نمود که حمیت تجمع و اسکان تأثیر به سزایی دارد و در مجم کمک یریذپ بیسآ نازیم شهاک رد عو

    

شایانی خواهد نمود .همچنین با ایجاد امکانات مناسبی چون شهر الکترونیک میزان مراجعات به این ن شهاک یحاو   
یافته ضمن اینکه حتی المقدور باید نسبت به انتقال این مراکز و همچنین ساخت مراکز در ن میرح زا جراخ یحاو    
گسل اقدام نمود در این مطالعه مفروضات در نظر گرفته شده برای انجام محاسبات نزدیکی به زمینهای بایر و آزار و
همچنین دوری از حریم گسل مدنظر قرار گرفته است.

بررسی نقش عوامل ژئومورفیک در تعیین کاربری317 ...

نقشه شماره  8کاربری اراضی در شهر مهدیشهر
جدول شماره  2کاربری وضع موجود در شهر مهدیشهر
وسعت(هكتار)

عنوان كاربري
مسكوني

كي

طبقه

دو طبقه

00 7658

سرانه(متر مربع)

درصد

44/4

13 / 62

استانداردها(متر مربع)
مطلوب
50

پيشنهادي
-

04047

2/7

0/ 84

سه طبقه و بيشتر

0 662

0/4

0/ 12

50

جمع

810460

47 /5

14 / 58

-

-

0 591 3

½

0/ 64

2-4

0/5

17000

1

تجاري
آموزشي

ابتدا يي و كودكستان

0/3

0/9

0/ 28

50

-

0/8

0/ 72

راهنما يي

15710

1/2

0/ 47

دب ير س ت ا ن

03 223

1/ 29

0/4

0/9

0/ 19

ساير مؤسسات آموزشي

18120

1/ 05

0/23

1/1

-

جمع

73160

4/ 24

1/3

-

-

آموزش عالي

63279

3/ 67

-

درماني

15240

1/5

0/0 7

0/ 27

0/ 75 -1/5

0/0 4

بهداشتي

1350

0/ 02

0/6

-

ورزشي

79380

4/6

1/ 41

2/0-2/5

-

پارك و فضاي سبز

113566

6/6

2/ 02

9- 12

اداري

43370

2/5

0/ 77

0 262 3

1/9

0/5

فرهنگي

5860

0/3

0/1

انتظامي

0/9
0/ 08

2

3/ 36
-

0/4

مذهبي

فرهنگ و ي      

1/5-0/ 75

مذهبي

20880

1/2

0/ 37

0/ 7

جمع

26740

1/5

0/ 47

-

0/ 42
0/ 35
-
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831370

صنايع و كارگاه
جهانگردي و پذيرا يي

47 /2

17130

تأسيسات و تجهيزات

1

0 019 3

تأسيسات حمل و نقل و انبار

14 / 79

2/0- 3/5

0/3

0/ 02

-

1/7

0/ 54

0/ 47

1/2

20800

1/2

0/ 37

20 - 25

19

1126530

65 /4

20 / 04

35 - 76

6/ 25

باغات

109705

6/4

1/59

شبكه ارتباطي
باغات

4/5

-

مزارع

1066370

61 /9

81/ 97

-

-

جمع

57 760 11

68 /2

20 / 92

-

-

مسيل،رودخانه و حرايم

109440

6/3

1/59

-

اراضي باير

872839

50 /6

15 / 52

-

0/ 13

گورستان

26040

1/5

0/ 46

3

ارتفاعات

122690

7/1

2/81

-

دامداري

48830

2/8

0/ 87

4

سطح كل

00 56227

62 3/2

100

-

2/ 49
2/ 43
-

منبع:مهندسین مشاور طرح و تدوين،طرح هادی شهر مهديشهر،دفتر فنی استانداری سمنان.سال  85ص 125

درص د ک اربری وض ع موجود ش هر م ه دی ش هر 1385
تجاری0.64 ,
آموزشی1.3 ,
م سکونی14.58 ,

درمانی0.27 ,

دامداری0.87 ,
ارتفاع ات2.18 ,

بهدا شتی0.02 ,

گورستان0.46 ,

ورزشی1.41 ,
پارک و فضای شبز2.02 ,

م سیل و زمین ه ای بایر,
17.47

اداری0.77 ,
انتظامی0.5 ,
فرهنگی مذهبی0.47 ,

باغ ات و مزار ع20.92 ,

صنایع14.79 ,
جهانگردی0.3 ,
تأسیسات و تجهیزات0.54 ,
تأسیسات حمل و نقل و
انبار0.37 ,

شبکه ارتباطی20.04 ,

نمودار 1درصد کاریری وضع موجود شهر مهدیشهر سال 85

تراکم جمعیت
به علت فقدان شاخصهای دقیق جمعیتی کشور جمعیت گروههای س نملاس و نالاسگرزب ،ناکدوک فلتخم ین دان      
اعمال این شاخص ها در ارزیابی ها انجام نگرفته و بیشتر به تراکم و میزان جمعی و الاب ت

رد نییاپ

قطانم حطس      

مختلف شهر توجه شده است .تراکم جمعیتی باال در هر ناحیه باعث افزایش میزان آسیب پذیری در این ناحیه شده
زیرا اثرات روانی ناشی از وقوع زمین لرزه و ترس از زیر آوار ماندن و ترس از مرگ موج و ماحدزا ب
هنگام فرار در زمان وقوع و همچنین موجب تداخل و ایجاد مش زا سپ یناسردادما رد لک

  

رد یغولش

ع عوقو و یعیبط لما       

خواهد داشت بنابراین برای کاهش اثرات فوق باید در صورت امکان نسبت به پراکند هب تیعمج یزاس ه

تمس

    

فضاهای باز که از قبل در شهرسازی در نظر گرفته شده است اقدام نمود .و از ایجاد مراکز جمعیتی تحت هر عن ناو

بررسی نقش عوامل ژئومورفیک در تعیین کاربری19 3 ...

(سکونت یا تجارت یا آموزش) در حریم گسل اجتناب ک تخم یحاون تیعمج مکارت هعلاطم نیا رد .در لللللل ل للللللللف در
محاسبات مربوطه گنجانده شده است.

نقشه شماره  9تراکم جمعیت در شهر مهدیشهر

تعیین محدوده مخاطره آمیز و محدوده پیشنهادی
حال که الیه های مورد نظر را بر اساس اولویت های حاصل از مراحل قبل ایجاد و طبقه بندی مجدد نم یارب میدو   
انجام ارزیابی ،از محاسبات  raster calculatorکه از توابع تحلیلگر مکانی است آنها را با یکدیگر تلفیق م .مییامن ی   
حاصل کار همانطور که در شکل دیده می شود نقاطی خواهد بود که مناسب برای توسعه آتی ش و تمس نآ هب ره
دور شدن از حریم گسل ها می باشد .اگر به حریم نقاط پیشنهادی توجه شود پی خواهیم برد بهترین گزینه ،توس هع
شهر به سمت جنوب غربی بوده و از سویی از گسل ها و در نتیجه از شدت و پس لرزه های زمین لرزه های احتمال
آینده دور خواهیم ماند.
با تلفیق داده ها در خصوص حریم گسل و حریم کاربریهای خطرزا در شهر مورد مطالعه و مشخص نمودن محدوده
خطرزا نقاطی را به صورت پیشنهادی جهت توسعه آتی در شهر در نقشه ذیل نمایش می دهیم.

 023فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931

نقشه شماره  01وضع موجود نقاط مخاطره آمیز در شهر مهدیشهر

نقشه شماره  11تلفیق محدوده های مخاطره آمیز در شهر مهدیشهر

بررسی نقش عوامل ژئومورفیک در تعیین کاربری123 ...

نقشه نقشه  12محدوده پیشنهادی برای توسعه آتی شهر مهدیشهر

نتیجه گیری
عوامل مختلف و موثر بر میزان آسیب پذیری در نقاط شهر متفاوت می باشد که جمیع اثرات آنهاا باتوجههه بههه اوزان
تخصیصی به آنها منجر به انتخاب نواحی موصوف گردید که میزان آسیب پذیری کمتری را نسبت سایر مناطق دارند.
ن محد دو ه ه در
اولین اولویت بهسازی و مقاوم سازی در محدوده بافت قدیم در شهر مهدیشهررر ق ار ررر گرفتههه کههه این ن
پوشش شعاعی گسل نیز قرار دارد .باتوجه به نوع بافت آن محدوده که دارای ساختمانهایی با قدمت زیاد د و مص لا ح ح
ح
ی
ی و نوس زا ی ی
نامناسب که بیشتر آنها از نوع خشت و گل می باشد و می بایست در اسرع زمان نسبت به مق وا ممم س زا ی ی
ی و ک ها ششش خس ارا ت ت
ت
ساختمانها در محدوده یادشده اقدام نمود وباتوجه به اینکه عرض معابر در تسریع امدادرس نا ی ی
ناشی از حوادث تأثیر بسزایی دارد .در زمان نوسازی ساختمانها می بایست بههه ایننن موضوععع توجههه گ در د د .الزم بههه
ن محد دو ه ه
ی گ در دد و در این ن
توضیح است که تراکم در محدوده بافت قدیم عمومًاًا بههه  2طبقههه زی یمزر ننن محدودد می ی
ی از ح داو ثثث در ایننن
ت ناشی ی
تأسیسات خطرزا وجود ندارد .همانطوریکه در باال تشریح گردید برای ک ها ششش خس ارا ت ت
ض مع با ررر و کنترللل
ش عرض ض
محدوده به سه عامل نوسازی و مقاوم سازی ساختمانهای موجود و بحث اصالح و اف یاز ش ش
تراکم جمعیت می بایست توجه بیشتری نمود.
اولویت دوم مربوط به منطقه ای می باشد که در ناحیه شمال شرقی شهر مهدیشهر واقع گردیده که علیرغم اینکههه در
ب زا ق ار ررر گرفتههه و
ل آسیب ب
ی از عوامل ل
بافت جدید شهری قرار دارد ولی در محدوده گسل و نیز نزدیک به حریم یکی ی
باتوجه به اوزان اختصاصی به کلیه الیه های در نظر گرفته شده این ناحیه در اولویت دوم قرار گرفته است.
اولویت سوم مربوط به سایر نواحی مشخص شده در شهر مهدیشهر می باشد که هر محدوده باتوجه به شرایط خودد
ی شهررر
ی و غربی ی
ی ش لام ی ی
ی از ن حاو ی ی
دارای آسیب پذیری هستند برخی از مناطق در محدوده گسل ق ار ررر دارنددد.برخی ی
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ی باا ت کار ممم و
ق دارای س یاهنامتخا ی ی
ل فوق ق
مهدیشهر در حریم تأسیسات خطرزا هستند و برخی دیگر عالوه بررر عوامل ل
ض و باری ککک
جمعیت باال هستند و نواحی جنوب شهر هم عمومًاًا دارای ساختمانهایی با قدمت زیاد و معابر کممم عرض ض
ی
ب زا نمی ی
ل آسیب ب
هستند .نواحی با آسیب پذیری زیاد در قسمت شرق قرار دارد که این نواحی به علت وجود عوامل ل
ق باتوجههه بههه ش یار ططط
ن من طا ق ق
ی این ن
ت باشنددد ولی ی
ن سمت ت
تواند گزینه های مناسبی جهت گسترش و توسعه آتی به این ن
ب پیش اهن د د
ی مناسب ب
توپوگرافی شهر نمی تواند به عنوان ساخت ساختمانهای غیر مسکونی و تأسیسات مهممم و حی تا ی ی
نمود .لذا با عنایت به اینکه سمت و سوی توسعه در این مطالعه به سمت نواحی جنوب غربی شهر مناسب تر ،،و در
شرایط موجود نیز به دالیل اقتصادی ،فرهنگی ،آب و هوایی سمت و سوی ساخت به سمت جنوب غربی شهررر در
حال گسترش می باشد و این مناطق نیز نزدیک به حریم عوامل خطرزا می باشد لذا پیشنهاد می گ در دد حددد االمکاننن
نسبت به رعایت شرایط ذیل اقدام مقتضی معمول گردد.
ایجاد و بهره برداری از استانداردهای ایمنی بروز دنيا در ساخت و ساز بویژه در نواحی آسیب پذیری زیاد.
 -1انتقال و یا دور ساختن مراکز پر رفت و آمد از نواحی آسیب زا
 -2انتقال تأسیسات خطرزا به مناطق دیگر (درصورت امکان)
 -3ایجاد تسهیالت برای قشرهای مختلف جهت ساخت و ساز در محدوده های پیشنهادی
 -4استفاده از تکنولوژی های جدید ساختمان سازی از جمله سبک سازی ساختمانها به خصوص در نواحی نزدی ککک
حریم.
 -5تعریض معابر غیر استاندارد و ایجاد شبکه های دسترسی جدید
 -6انتقال تاسیسات خطرزا و انرژی و یا پاکسازی حریم این خطوط از ساخت و سازهای صورت گرفته
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وساز در پايتخت
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